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I. melléklet: Új kezdeményezések1
Szám

Szakpolitikai célkitűzés

Kezdeményezések

Európai zöld megállapodás
Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló 1272/2008/EK rendelet felülvizsgálata (jogalkotási,
beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 114. cikke, 2022 2. negyedéve)
b) Integrált vízgazdálkodás – a felszíni és felszín alatti vizekben található szennyező anyagok jegyzékeinek
felülvizsgálata (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 192. cikke, 2021 3. negyedéve)
c) A környezeti levegő minőségéről szóló uniós jogszabályok felülvizsgálata (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot,
az EUMSZ 192. cikke, 2022 3. negyedéve)

1.

Szennyezőanyag-mentességi csomag

2.

Éghajlatváltozással
intézkedéscsomag

3.

Körforgásos gazdaság

Kezdeményezés a javításhoz való jogról (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, 2022 3. negyedéve)

4.

A műanyagokról szóló csomag

a)

5.

A biológiai sokféleség és „a termelőtől a A peszticidek fenntartható használata – az uniós szabályok felülvizsgálata (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az
EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése, 2022 1. negyedéve)
fogyasztóig” stratégia

a)

kapcsolatos a)

A fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálata (jogalkotási, beleértve a
hatásvizsgálatot, az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése, 2022 2. negyedéve)
b) Uniós keret a közlekedésből és a logisztikából származó kibocsátások harmonizált mérésére vonatkozóan
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 91. cikke és 100. cikkének (2) bekezdése, 2022 4. negyedéve)
c) A nehézgépjárművekre vonatkozó CO2-kibocsátási előírások felülvizsgálata (jogalkotási, beleértve a
hatásvizsgálatot, az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése, 2022 4. negyedéve)
d) Szén-dioxid-eltávolítási tanúsítás (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése,
2022 4. negyedéve)

Szakpolitikai keret a bioalapú, biológiailag lebontható vagy komposztálható műanyagokra vonatkozóan (nem
jogalkotási, 2022 2. negyedéve)
b) A mikroműanyagok korlátozása (nem jogalkotási, 2022 4. negyedéve)
c) A mikroműanyagok környezetbe történő kibocsátásának csökkentésére irányuló intézkedések (jogalkotási,
beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 114. cikke, 2022 4. negyedéve)

A digitális korra felkészült Európa
6.

1

. Kiberreziliencia

Európai jogszabály a kiberrezilienciáról (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, 2022 3. negyedéve)

Ebben a mellékletben a Bizottság – amennyiben azok rendelkezésre állnak – további információkat nyújt a munkaprogramjában szereplő kezdeményezésekről, a jogalkotás
minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodással összhangban. Az egyes kezdeményezések mellett zárójelben szereplő tájékoztatás csak jelzésértékű, és az
előkészítő folyamat során módosulhat, különös tekintettel a hatásvizsgálati eljárások eredményeire.
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Szakpolitikai célkitűzés

Szám

Kezdeményezések

7.

Félvezetők

Európai jogszabály a csipekről (jogalkotási vagy nem jogalkotási, 2022 2. negyedéve)

8.

Biztonság és védelem

Ütemterv a biztonsági és védelmi technológiákra vonatkozóan (nem jogalkotási, 2022 1. negyedéve)

9.

Innovatív és fenntartható űrtevékenység

a)

Űrtechnológián alapuló, globális biztonságos uniós kommunikációs rendszer kiépítése (jogalkotási, beleértve a
hatásvizsgálatot, az EUMSZ 189. cikke, 2022 2. negyedéve)
b) Űrforgalom-irányítási uniós stratégia (nem jogalkotási, 2022 2. negyedéve)

10. Digitalizáció az oktatás és a készségek terén

a)

Ajánlás a digitális készségek oktatásban és képzésben való elsajátításának javításáról (nem jogalkotási, 2022 3.
negyedéve)
b) Ajánlás a digitális oktatást lehetővé tevő tényezőkről (nem jogalkotási, 2022 3. negyedéve)

11. Egységes piac

Egységes piaci szükséghelyzeti eszköz (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, 2022 1. negyedéve)

12. . Multimodális digitális mobilitás

Multimodális digitális mobilitási szolgáltatások (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 91. cikke, 2022 4.
negyedéve)

Emberközpontú gazdaság
13. A munkavállalók védelme

A munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme (jogalkotási, beleértve a
hatásvizsgálatot, az EUMSZ 153. cikkének (2) bekezdése, 2022 3. negyedéve)

14. Kis- és középvállalkozások

A kis és középvállalkozások tőkéhez jutásának megkönnyítése (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ
114. cikke, 2022 3. negyedéve)

15. Azonnali fizetés

Kezdeményezés az EU-n belüli azonnali fizetésről (jogalkotási vagy nem jogalkotási, 2022 2. negyedéve)

16. A tőkepiaci unió elmélyítése

Kezdeményezés a fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó anyagi jog egyes vonatkozásainak harmonizálására
(jogalkotási vagy nem jogalkotási, 2022 3. negyedéve)

17. Méltányos adórendszer

Javaslat az adóztatási jogok újraelosztásáról szóló globális OECD-megállapodás végrehajtásáról (jogalkotási, az
EUMSZ 115. cikke)

18. Minimumjövedelem

Ajánlás a minimumjövedelemről (nem jogalkotási, 2022 3. negyedéve)

19. Legkülső régiók

Megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival (nem jogalkotási, 2022 2. negyedéve)

Európa globális szerepének erősítése
20. Blokkoló intézkedések

A blokkoló intézkedésekről szóló rendelet módosítása (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, 2022 2. negyedéve)

21. Energiaügyi nemzetközi szerepvállalás

Új stratégia az energiaügyi nemzetközi szerepvállalásról (nem jogalkotási, 2022 1. negyedéve)

22. Nemzetközi óceánpolitikai irányítás

Közös közlemény a nemzetközi óceánpolitikai irányításról (nem jogalkotási, 2022 2. negyedéve)
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Szám

Szakpolitikai célkitűzés

23. Partnerség az Öböl-menti térséggel

Kezdeményezések
Közös közlemény az Öböl-menti térséggel való partnerségről (nem jogalkotási, 2022 2. negyedéve)

Az európai életmód előmozdítása
24. Európai gondozási stratégia

Európai gondozási stratégia – Az európai gondozási stratégiáról szóló közlemény, amelyet a barcelonai célkitűzések
felülvizsgálata és a tartós ápolás-gondozásról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslat kísér (nem jogalkotási, 2022 3.
negyedéve)

25. Előzetes utasinformáció

A fuvarozóknak az előzetes utasinformációs adatok továbbítására vonatkozó kötelezettsége (jogalkotási, beleértve a
hatásvizsgálatot, 2022 2. negyedéve)

26. Kölcsönös hozzáférés a biztonsági
vonatkozású információkhoz

A frontvonalbeli tisztviselők biztonsági vonatkozású információkhoz a közös biztonsági fenyegetések leküzdése
érdekében való, az EU és a kulcsfontosságú harmadik országok közötti kölcsönös hozzáférésének keretéről
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, 2022 4. negyedéve)

27. Rákszűrés

A rákszűrésről szóló ajánlás naprakésszé tétele (nem jogalkotási, 2022 3. negyedéve)

28. Oktatási csomag

a) Európai stratégia az egyetemekről (nem jogalkotási, 2022 1. negyedéve)
b) Kapcsolatok kiépítése a hatékony európai felsőoktatási együttműködéshez (nem jogalkotási, 2022 1. negyedéve)

Az európai demokrácia megerősítése
29. Médiaszabadság

Jogszabály az európai tömegtájékoztatás szabadságáról (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 114.
cikke, 2022 3. negyedéve)

30. A büntetőeljárás átadása

Kezdeményezés a büntetőeljárások átadásáról (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 82. cikkének (1)
bekezdése, 2022 3. negyedéve);

31. A szülői jogállás tagállamok közötti
elismerése

A szülői jogállás tagállamok közötti elismerése (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 81. cikkének (3)
bekezdése, 2022 3. negyedéve)

32. Egyenlőséggel foglalkozó szervek

Az egyenlőséggel foglalkozó szervek szerepének és függetlenségének megerősítése (jogalkotási, az EUMSZ 19. és 157.
cikke, 2022 3. negyedéve)
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II. melléklet: REFIT-kezdeményezések2

Szá
m

Cím

Egyszerűsítési cél / lehetőség (a tehercsökkentési és egyszerűsítési cél rövid magyarázata)

Európai zöld megállapodás
1.

A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv Az irányelv értékelését követően azonosítottak bizonyos területeket, amelyek javításra szorulnak: a fennmaradó és új
szennyezés hatékonyabb kezelése, valamint az ágazat megfelelőbb irányítása a zöld megállapodás célkitűzéseihez való
felülvizsgálata
szorosabb kapcsolódás kialakítása mellett. Népegészségügyi szempontokat is be fognak építeni (a világjárványok
hatékonyabb megelőzése a szennyvíz megfigyelésével).
Különös erőfeszítések irányulnak majd a nyomon követés és a jelentéstétel javítására (elmozdulás a félig automatizált
jelentéstétel irányába). Mindez a tagállamok és a szennyvíztisztító telepek – állami vagy magánszektorbeli –
üzemeltetői számára lesz kedvező. Az átláthatóság terén több erőfeszítésre lehet szükség, mivel ez az ágazat jobb
teljesítményét elősegítő tényezőnek minősül.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 192. cikke, 2022 2. negyedéve)

2.

Felülvizsgálat – A veszélyes anyagok elektronikai A felülvizsgálat megerősíti és egyszerűsíti a jogszabályokat annak érdekében, hogy megfelelőbb védelmet biztosítson a
polgároknak és a környezetnek a veszélyes vegyi anyagokkal szemben, többek között az „egy anyag, egy értékelés”
termékekben való felhasználásának korlátozása
megközelítés érvényesítésének figyelembevételével, nagyobb átláthatóság biztosításával a vegyi anyagokkal
kapcsolatos intézkedések fontossági sorrendjének megállapítása során, valamint a biztonságos és fenntartható
alternatívák kialakítására irányuló innováció ösztönzésével, amint azt az európai zöld megállapodás is kiemeli.
A felülvizsgálat csökkenteni kívánja az adminisztratív terheket a mentességekre vonatkozó eljárás tekintetében.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 114. cikke, 2022 4. negyedéve)

2

Ez a melléklet a Bizottság által 2022-re tervezett legfontosabb REFIT-felülvizsgálatokat, értékeléseket és célravezetőségi vizsgálatokat tartalmazza.
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Szá
m

Cím

Egyszerűsítési cél / lehetőség (a tehercsökkentési és egyszerűsítési cél rövid magyarázata)

3.

„GreenData4All” (Zöld adatok mindenkinek) – az
európai térinformációs infrastruktúra (INSPIREirányelv) és a környezeti információkhoz való
nyilvános
hozzáférésről
szóló
irányelv
felülvizsgálata

A kezdeményezés az európai adatstratégiából ered. Ez magában foglalja az EU-n belüli térinformációs infrastruktúra
(INSPIRE) kialakításáról szóló irányelv, valamint a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló
irányelv felülvizsgálatát, azok 2021-es értékelését követően. A kezdeményezés célja az adatrendszer technológiai és
innovációs lehetőségekkel összhangban történő korszerűsítése, ezáltal a zöldebb és szén-dioxid-semleges gazdaságra
való átállás támogatásának megkönnyítése az uniós hatóságok, a vállalkozások és polgárok számára, továbbá az
adminisztratív terhek csökkentése. Várhatóan széles körű, újrafelhasználható adatszolgáltatásokra fog kiterjedni a
környezetvédelmi jogszabályokkal és az európai zöld megállapodásban meghatározott kiemelt intézkedésekkel való
összhang biztosítása szempontjából releváns nagy mennyiségű adat gyűjtésének, megosztásának, kezelésének és
elemzésének elősegítése érdekében. A kezdeményezés észszerűsíteni kívánja a jelentéstételt és csökkenteni kívánja a
terheket a meglévő adatok hatékonyabb újrafelhasználásával, a jelentések adatbányászat révén történő automatizált
létrehozásával és az üzleti intelligencia alkalmazásával.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 192. cikke, 2022 4. negyedéve)

4.

Horizontális javaslat a vegyi anyagokkal A kezdeményezés célja, hogy – az „egy anyag, egy értékelés” elvből következően – az uniós ügynökségekbe való
kapcsolatos uniós technikai és tudományos munka átcsoportosítással észszerűsítse a vegyi anyagokkal kapcsolatos tudományos és technikai munka biztosításával
kapcsolatos felelősségi köröket, amelyek jelenleg számos szereplő (tudományos bizottságok, tanácsadók, bizottsági
uniós ügynökségekhez való átcsoportosításáról
szolgálatok) között oszlanak meg.
A javaslat csökkenteni fogja az érdekelt felekre nehezedő terheket, mivel a vegyi anyagokkal kapcsolatos tudományos
és technikai munkát az uniós ügynökségeken belül fogja központosítani. A javaslat az uniós intézmények (a Bizottság
és az ügynökségek) terheit is csökkenteni fogja, mivel az ad hoc bizottságok és tanácsadók helyett az ügynökségek
biztonsági értékeléssel kapcsolatos szakértelmének felhasználása szinergiákat és hatékonyságnövelést eredményez.
(jogalkotási, az EUMSZ 114. cikke, 2022 4. negyedéve)

5.

A mosó- és tisztítószerek forgalmazásáról és A 648/2004/EK rendelet felülvizsgálata orvosolni fogja az értékelés során feltárt hiányosságokat, és a mosó- és
forgalomba
hozataláról
szóló
rendelet tisztítószerekre vonatkozó szabályozási követelményeket hozzáigazítja a legújabb fejleményekhez és a társadalmigazdasági igényekhez. Követni fogja a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiát.
felülvizsgálata
Az értékelés során feltárt egyik fő probléma az volt, hogy a mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletben használt
fogalmak és fogalommeghatározások nem feltétlenül állnak összhangban, illetve nem koherensek az ezekhez az idő
során és a gyakorlatban társult jelentéssel. Emiatt nem egyértelmű, hogy a piacon elérhető bizonyos termékek (pl. a
probiotikus tisztítószerek) a rendelet hatálya alá tartoznak-e vagy sem.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 114. cikke, 2022 4. negyedéve)
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Szá
m

Cím

Egyszerűsítési cél / lehetőség (a tehercsökkentési és egyszerűsítési cél rövid magyarázata)

6.

Az elhasználódott járművekről szóló irányelv és a A felülvizsgálat a körforgásos megközelítés nagyobb mértékű érvényesítését fogja ösztönözni a tervezéssel kapcsolatos
gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló irányelv szempontok és az életciklus végi kezelés közötti kapcsolat kialakításával, bizonyos alkatrészek anyagai tekintetében
kötelező újrafeldolgozott tartalmat meghatározó szabályokat fog mérlegelni, valamint javítani fogja az újrafeldolgozási
felülvizsgálata
hatékonysági mutatót. A két irányelv egyetlen, a gépjárműipari életciklus egészére kiterjedő jogi aktusban történő
egyesítése jogi egyértelműséget biztosítana a gazdasági szereplők és a közigazgatási szervek számára a jelenlegi
helyzethez képest, amely széttagolt megközelítésen alapul: a gépjárművek a forgalomba hozatalkor a 2005/64/EK
irányelv hatálya alá tartoznak, az elhasználódott gépjárművekre viszont a 2000/53/EK irányelv alkalmazandó. Az
online eszközökre való áttérés és a digitális megoldások alkalmazása elősegítené az elkerülhető adminisztratív terhek
csökkentését, mindenekelőtt a jelentéstételi kötelezettségek és egyéb eljárások tekintetében például a gépjárművek
nyilvántartásba vétele (vagy nyilvántartásból törlése) és a bejelentési rendszerek vonatkozásában. E tekintetben az
irányelv felülvizsgálatának célja az irányelv működési megvalósíthatóságának és végrehajtásának javítása, valamint az
adminisztratív teher optimalizálása a digitális megoldások jobb felhasználása, valamint az életciklus-szemléleten
alapuló más ágazati szakpolitikákkal és jogszabályokkal való koherencia révén.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 114. és/vagy 192. cikke, 2022 4. negyedéve)

7.

A
vetőmagok
forgalmazására
vonatkozó
jogszabályok, valamint az egyéb növényi és
erdészeti
szaporítóanyagokra
vonatkozó
jogszabályok felülvizsgálata

E kezdeményezés célja a növényi és erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata, hogy
összhangba hozza azokat az európai zöld megállapodás, valamint az ahhoz kapcsolódó stratégiák – „a termelőtől a
fogyasztóig” stratégia, a biodiverzitási stratégia, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós
stratégia, az európai digitális stratégia és az új uniós erdőgazdálkodási stratégia – szakpolitikai célkitűzéseivel. Arra
irányul, hogy felszámolja a belső piacot hátráltató akadályokat, továbbá támogassa a műszaki fejlesztéseket, a
fenntartható és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens agrár-élelmiszeripari rendszerek és erdők kialakítását,
valamint a biológiai sokféleség és a növények és erdők genetikai erőforrásainak megőrzését. A kezdeményezés
egyszerűsíti az eljárásokat és csökkenti az illetékes hatóságokra és a növényi szaporítóanyagok uniós ágazatára
nehezedő terheket.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése, 114. cikke és 192. cikkének (1)
bekezdése, 2022 4. negyedéve)

A digitális korra felkészült Európa
8.

A vertikális csoportmentességi rendelet és a E kezdeményezés célja az ugyanazon gazdasági ellátási lánc különböző szintjein tevékeny felek közötti
megállapodásokra vonatkozó szabályok felülvizsgálata annak érdekében, hogy a versenyszabályokat szem előtt tartva
vertikális iránymutatás felülvizsgálata
hangolja össze azokat a vállalkozások igényeivel. Azzal fog hozzájárulni a terhek csökkentéséhez, hogy naprakész
iránymutatást nyújt az érdekelt felek számára a különösen az e-kereskedelem növekedéséből következően átalakult
üzleti környezethez.
(nem jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 103. cikke és a 19/65/EGK rendelet, 2022 2. negyedéve)

6

Szá
m

Egyszerűsítési cél / lehetőség (a tehercsökkentési és egyszerűsítési cél rövid magyarázata)

Cím

9.

A horizontális csoportmentességi rendelet és a A kezdeményezés célja a Bizottság kutatási és fejlesztési megállapodásokra vonatkozó csoportmentességi rendeletének
és szakosodási megállapodásokra vonatkozó csoportmentességi rendeletének és az ezeket kísérő horizontális
horizontális iránymutatás felülvizsgálata
iránymutatásoknak a felülvizsgálata. A felülvizsgálat célja annak biztosítása, hogy a vállalatok egyértelmű
iránymutatással rendelkezzenek arra vonatkozóan, hogy milyen horizontális együttműködési megállapodásokat
köthetnek anélkül, hogy fennállna a versenyjog megsértésének kockázata. Egyszerűsíteni kívánja emellett a horizontális
együttműködési megállapodások Bizottság, illetve nemzeti versenyhatóságok vagy nemzeti bíróságok általi
felügyeletét.
(nem jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 103. cikke és a 19/65/EGK rendelet, 2022 4. negyedéve)

10.

Az uniós összefonódás-ellenőrzés egyes eljárási A kezdeményezés célja az uniós összefonódás-ellenőrzési eljárások egyszerűsítése anélkül, hogy ez veszélyeztetné a
hatékony végrehajtást. A cél az, hogy az uniós összefonódás-ellenőrzés hatékonyabbá váljon és kevesebb teherrel járjon
vonatkozásainak felülvizsgálata
azokban az esetekben, amelyek valószínűleg nem vetnek fel versenyjogi aggályokat, és a Bizottság több erőforrást
tudjon fordítani azokra az esetekre, amelyekben részletes vizsgálatra van szükség. E célból a kezdeményezés feltárja a
folyamat további egyszerűsítésének lehetőségeit az egyszerűsített, és – ha mód van erre – a nem egyszerűsített
összefonódási ügyekben egyaránt.
(nem jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, a 802/2004/EK bizottsági rendelet és az egyszerűsített eljárásról szóló
bizottsági közlemény, 2022 2. negyedéve)

11.

A piac meghatározásáról
felülvizsgálata

szóló

közlemény A kezdeményezés célja annak biztosítása, hogy a közlemény naprakész iránymutatást nyújtson a Bizottság által az
antitröszt- és összefonódási ügyekben a piac meghatározása során alkalmazott elvekről és bevált gyakorlatokról,
beleértve a legújabb módszertani fejlesztéseket és piaci fejleményeket, például azokat, amelyek a gazdaság
digitalizációjához kapcsolódnak.
A közlemény aktualizálása csökkenteni fogja a vállalkozások terheit azáltal, hogy növeli a jogbiztonságot, és
naprakészebb iránymutatást nyújt a Bizottság piacmeghatározási megközelítéséről, kitérve a jelenlegi közleményben
nem szereplő területekre, például a digitális piacokra is. Iránymutatás, illetve naprakész iránymutatás nélkül az
összefonódással, és az antitröszttel kapcsolatos kérdések tekintetében a vállalatoknak további belső erőforrásokat
kellene fordítaniuk a piac meghatározására vonatkozó, jelentős mennyiségű bizottsági határozat, bírósági ítélet és
szakirodalom tanulmányozására ahhoz, hogy fel tudják mérni, hogy a Bizottság valószínűleg hogyan határozná meg az
érintett piaco(ka)t, és milyen elemeket venne figyelembe. Az aktualizált közlemény további tehercsökkenést és
előnyöket fog biztosítani a Bizottság és a tagállami versenyhatóságok számára, mivel kevésbé lesz szükség arra, hogy
kifejtsék a piac meghatározásának alapelveit az uniós versenyjog alkalmazásának területein, valamint azáltal, hogy
referenciaeszközt nyújt azon tagállami versenyhatóságok számára, amelyek (adott esetben) nem rendelkeznek a
nemzeti jog alkalmazása tekintetében saját piacmeghatározási iránymutatással.
(nem jogalkotási, 2022 4. negyedéve)
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interoperabilitási Ez a kezdeményezés értékelni fogja a jelenlegi európai interoperabilitási keretet, és azt, hogy az milyen támogatást
biztosított az interoperábilis digitális közszolgáltatások létrehozásához. Kidolgozza továbbá az uniós kormányok
interoperabilitási stratégiájára vonatkozó javaslatot is, amelyet az „Európa digitális jövőjének megtervezése” című
bizottsági közlemény jelentett be. A cél egy közös uniós szintű interoperabilitási irányítás létrehozása a határokon
átnyúló koordináció biztosítása, a közszférabeli innováció támogatása, valamint a biztonságos és határokon átívelő
közadatáramlásra és közszférabeli szolgáltatásokra vonatkozó közös minimumelőírások meghatározása érdekében. Ez a
következőket fogja biztosítani:
Az interoperabilitási tevékenységek közös irányításának kialakítása a tagállamokkal, felhatalmazást biztosítva az
uniós közigazgatások közötti interoperabilitás fejlesztésének irányítására.
 Annak biztosítása, hogy az uniós szakpolitikai javaslatok interoperábilisak legyenek, figyelembe vegyék a digitális
rendszereket, és kialakításuk már a kezdetektől fogva interoperábilis legyen, valamint a végrehajtásukat segítő
szinergiák előmozdítása.
 Az uniós szakpolitikák és programok végrehajtására vonatkozó minimális közös interoperabilitási nyílt előírások és
szabványok meghatározása.
 Közös, nyílt, emberközpontú interoperabilitási megoldások és előírások közigazgatási szervek általi kifejlesztésének
és újrafelhasználásának támogatása és előmozdítása EU-szerte.
 Az innováció és a nemzetközi együttműködés megerősítése a közigazgatási szervek közötti kölcsönös tanulás és
együttműködés révén.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 114., 172., 188. és/vagy 197. cikke, 2022 2. negyedéve)

12.

Európai
kormányzati
stratégiára irányuló javaslat

13.

A széles sávú hálózatokra vonatkozó állami A kezdeményezés célja a széles sávú ágazatra vonatkozó állami támogatási szabályok felülvizsgálata a technológiai és
társadalmi-gazdasági fejleményeknek megfelelő aktualizálásuk érdekében, valamint azért, hogy figyelembe vegyék az
támogatási iránymutatás felülvizsgálata
új uniós konnektivitási célkitűzéseket és más újabb szakpolitikai fejleményeket. Az „Európa digitális jövőjének
megtervezése” című 2020. évi közlemény szerint a gigabites internetkapcsolat a digitális átalakulás legalapvetőbb
építőköve, amely létfontosságú, ha ki akarjuk aknázni Európa digitális növekedési potenciálját. Ezt megerősítik a
Bizottság közelmúltbeli észrevételei, amelyek a „Digitális iránytű 2030-ig” című közleményben szerepelnek. A
kezdeményezés elismeri a hálózati kapacitás iránti igények gyors változásait, valamint azt, hogy biztosítani kell az
olyan hálózatokra irányuló fenntartható beruházásokat, amelyek képesek gigabites sebességet nyújtani az európai
adatgazdaság 2025 utáni szükségleteinek kielégítéséhez. A Covid19-világjárvány rámutatott arra, hogy a széles sávú
hálózatok kritikus jelentőségűek a polgárok, a vállalkozások és a közintézmények számára, valamint a válságból való
kilábaláshoz és az EU rezilienciájának előmozdításához.
A jelenlegi szabályok célzott módosítására van szükség annak érdekében, hogy a széles sávú ágazatra vonatkozó állami
támogatási keret összhangba kerüljön a technológiai, társadalmi-gazdasági és szakpolitikai fejleményekkel.
(nem jogalkotási, 2022 2. negyedéve)

14.

A formatervezési
felülvizsgálata

mintákról

szóló

irányelv A formatervezési mintákról szóló irányelv és a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet tervezett
felülvizsgálata a formatervezési minták oltalmára vonatkozó hatályos uniós jogszabályok értékelését követi. A
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mintáról

szóló felülvizsgálat célja, hogy a keretet a célnak megfelelővé tegye a digitális korban, valamint hogy növelje a
jogbiztonságot és a kiszámíthatóságot az egyéni szerzők, a formatervezés-orientált iparágak és a kis- és
középvállalkozások javára. Megvizsgálja továbbá az egyenlő versenyfeltételek megteremtését, a hatékonyság növelését
és a költségek csökkentését és ezáltal a formatervezési minták oltalmához való hozzáférés megkönnyítését.
A reform fő célkitűzései közé tartozik az eljárások egyszerűsítése és az adminisztratív terhek (többek között a fizetendő
díjak) csökkentése. Az eljárások észszerűsítése és az uniós oltalmi rendszerek interoperabilitásának további
harmonizáció révén történő növelése csökkenteni fogja a költségeket és az adminisztratív terheket, mind a
formatervezésiminta-oltalom felhasználói, mind a közigazgatási szervek számára.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 114. cikke, 2022 2. negyedéve)

tanúsítványról

szóló Bár a kiegészítő oltalmi tanúsítványokra (SPC-kre) vonatkozó uniós jogszabályok megfelelnek a célnak,
széttagoltságuk (az SPC-k kezelése és érvényesítése nemzeti szinten történik) akadályozza hatékonyságukat és
eredményességüket. Az SPC-k megadására vonatkozó egységes eljárás és az egységes SPC létrehozása megerősítené a
gyógyszerek és a mezőgazdasági vegyi anyagok egységes piacát, és alkalmassá tenné az SPC-ket a kettős digitális és
zöld átállás támogatására.
Ez jelentősen csökkenteni fogja a költségeket/terhet, és növelni fogja a jogbiztonságot az SPC-t kérelmezők – többek
közt kkv-k és induló vállalkozások – számára, mivel a jelenlegi 27 nemzeti SPC-eljárás alternatívájaként központosított
odaítélési mechanizmus áll majd rendelkezésre. Az új javaslat(ok) felválthatják/módosíthatják a gyógyszerekre és
növényvédő szerekre vonatkozó kiegészítő oltalmi tanúsítványokról szóló rendeleteket.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 114. és 118. cikke, 2022 4. negyedéve)

15.

A közösségi formatervezési
rendelet felülvizsgálata

16.

A kiegészítő oltalmi
jogszabály felülvizsgálata
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Emberközpontú gazdaság
vonatkozó A népesség méretére, valamint demográfiai, szociális, foglalkoztatási, lakhatási, oktatási és migrációs jellemzőire
vonatkozó statisztikák szükségesek ahhoz, hogy az Unió el tudja látni a rá háruló feladatokat. E statisztikák
minőségének, teljességének és megbízhatóságának biztosításához felülvizsgált, korszerű és átfogó jogalapra van
szükség. A kezdeményezés célja, hogy létrehozza a népességstatisztikák nemzetközi szabványokon alapuló
felülvizsgált jogi keretét, egyetlen jogalapba integrálva a meglévő éves demográfiai és migrációs statisztikákat és a népés lakásszámlálásból származó, tízévente gyűjtött statisztikákat, valamint a regionális és georeferált népességi adatokat,
amelyek jelenleg külön rendeletek hatálya alá tartoznak.
A népességstatisztikákra vonatkozó, felülvizsgált egységes jogalap célja, hogy csökkentse a tagállami közigazgatásokra
(főként a nemzeti statisztikai hivatalokra) nehezedő adminisztratív terheket azáltal, hogy előmozdítja a harmonizált és
releváns statisztikai fogalommeghatározások használatát a népességi statisztikák valamennyi területén, és elkerüli a
munkafeladat megkettőzését a kapcsolódó területeken. A kezdeményezés elő fogja segíteni, hogy a tagállami
közigazgatások egyre nagyobb mértékben használják fel a közigazgatási adatforrásokat a népességi statisztikák
összeállításához. Ez a megközelítés költséghatékonyabb lesz, és idővel csökkenteni fogja a tagállami közigazgatásokra
nehezedő forrásterheket, ezzel párhuzamosan pedig lehetővé teszi, hogy a felhasználói igényekre reagálva gyakoribb és
részletesebb statisztikák készüljenek. A meglévő vonatkozó jogszabályok egységes keretrendelettel történő
felváltásával vagy módosításával (két tanácsi és európai parlamenti rendelet hatályát veszti, egy pedig módosításra
kerül) egyszerűsödni fognak az uniós jogszabályok.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 338. cikkének (1) bekezdése, 2022 2. negyedéve)

17.

Az európai népességstatisztikára
jogszabályi keret felülvizsgálata

18.

A közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és A 2007/59/EK irányelv értékelése azt mutatta, hogy jelentős mozgástér áll rendelkezésre az egyszerűsítés és az irányelv
vonatokat
működtető
mozdonyvezetők hatékonyságának további javítása terén. Egyes rendelkezései ugyanis elavultak, nyelvezete néha nem egyértelmű, és
alkalmazási köre kiigazításra szorulhat.
minősítéséről szóló irányelv felülvizsgálata
A felülvizsgálat a mozdonyvezetők vállalatok közötti, illetve tagállamok közötti mobilitásának további javulásához is
vezet. A minősítési rendszerben részt vevő szereplőkre háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében felül fogják
vizsgálni a minősítési rendszerben részt vevő szereplők közötti felelősség- és feladatmegosztást. Ami a hozzáadott
értéket illeti, az irányelv felülvizsgálata egy valóban harmonizált keret létrehozásával növelni fogja az uniós szintű
minősítési rendszer hatékonyságát. Mindez nagyobb egyértelműséget fog teremteni a tagállamok és az érintett érdekelt
felek számára, és csökkenteni fogja a párhuzamos költségeket és erőfeszítéseket.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 91. cikke, 2022 4. negyedéve)
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19.

Az uniós vámjogszabályok felülvizsgálata

Az uniós vámkódexnek olyan helyzeteket kell kezelnie, amelyek kialakításakor nem merültek fel – ilyen mindenekelőtt
az e-kereskedelem. Az uniós vámjogszabályok felülvizsgálatának célja az e-kereskedelem ellenőrzésének javítása, az
adófizetők érdekét (vámok és adók beszedése) és a polgárok érdekét (a nem megfelelő termékekkel szembeni védelem)
szolgálva. Ezáltal könnyebbé válnak a nemzeti hatóságok végrehajtási feladatai, és javulnak az egyenlő
versenyfeltételek a gazdasági szereplők számára, különösen új szereplők, például platformok közreműködésével. Más
területeken a felülvizsgálat jobb feladatmegosztást és jobb információcserét irányoz elő a vámhatóságok és az ágazati
hatóságok között annak érdekében, hogy a vámhatóságok és a Bizottság több elektronikus vámügyi adatot
használhassanak fel, hogy ezzel is javítsák a pénzügyi és nem pénzügyi kockázatokra irányuló ellenőrzéseik
hatékonyságát, csökkentve ezáltal a gazdasági szereplők terheit. További területeken is tervbe vannak véve bizonyos
egyszerűsítések, amelyek a gazdasági szereplők számára lesznek előnyösek.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 33., 114. és 207. cikke, 2022 4. negyedéve)

20.

Héa a digitális korban: A héairányelv, valamint a
héa
területén
történő
közigazgatási
együttműködésről
szóló
tanácsi
rendelet
felülvizsgálata

A kezdeményezés célja a jelenlegi héaszabályok korszerűsítése, figyelembe véve a digitális technológiák kínálta
lehetőségeket. A méltányos és egyszerű adózásra vonatkozó bizottsági cselekvési terv hangsúlyozta, hogy el kell
gondolkodni arról, hogy az adóhatóságok hogyan használhatják a technológiát az adócsalás elleni küzdelemre és a
vállalkozások javára, valamint arról, hogy a jelenlegi héaszabályok igazodnak-e a digitális korszakban folytatott üzleti
tevékenységhez. A cselekvési terv bejelentette, hogy 2022-ben „Héa a digitális korban” címmel jogalkotási javaslat
előterjesztésére kerül sor, amely a következőkre terjed ki: 1) héabevallási kötelezettségek és e-számlázás, 2) a
platformgazdaság héaszempontú kezelése és 3) az egységes uniós héanyilvántartás. A csomag várhatóan harmonizálja
és előmozdítja a határokon átnyúló beszerzéseket az egységes piacon, valamint elősegíti az adóbeszedés javítását, és
ezáltal biztosítja a fenntartható adóbevételeket a Covid19-válság utáni helyreállítás során.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 113. cikke, 2022 3. negyedéve)

Az európai életmód előmozdítása
21.

A gyógyszerekre vonatkozó jogszabályok
felülvizsgálata

A gyógyszerekre vonatkozó általános jogi keret felülvizsgálatának célja a minőségi, biztonságos, hatékony és
megfizethető gyógyszerekhez való hozzáférés biztosítása az EU-ban. Célja az innováció előmozdítása többek között a
kielégítetlen egészségügyi szükségletek (köztük az antimikrobiális szerek) területén, valamint az ellátás biztonságának
fokozása, az új tudományos és technológiai fejleményekhez való alkalmazkodás és lehetőség szerint a szabályozási
terhek csökkentése mellett. A Covid19-világjárvány tanulságait levonva támogatni fogja, hogy a gyógyszerszabályozási
rendszer időtálló és a válságokkal szemben ellenálló legyen.
A kezdeményezés egyszerűsíteni fogja a jogszabályokat és hatékony szabályozási környezetet fog teremteni, többek
között az adminisztratív terhek csökkentése és a folyamatok és eljárások digitalizálása révén, ami várhatóan pozitív
hatást gyakorol a szabályozókra és a vállalatokra.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 114. és 168. cikke, 2022 4. negyedéve)
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m
22.

Cím
A gyermekgyógyászati felhasználásra szánt és a
ritka betegségek kezelésére szolgáló
gyógyszerekről szóló jogszabályok felülvizsgálata

Egyszerűsítési cél / lehetőség (a tehercsökkentési és egyszerűsítési cél rövid magyarázata)
Ez a kezdeményezés a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerekről és a gyermekgyógyászati felhasználásra
szánt gyógyszerekről szóló rendeletek közelmúltbeli értékelése során a meglévő keret működésében feltárt
hiányosságokat fogja orvosolni. A kezdeményezés célja, hogy támogassa a termékek fejlesztését azokon a területeken,
ahol jelentős a betegek kielégítetlen szükséglete, és biztosítsa, hogy a betegek időben hozzáférjenek ezekhez a
termékekhez. Azt is biztosítani fogja, hogy a jogszabály képes legyen lépést tartani a technológiai és tudományos
fejlődéssel. Végül pedig észszerűsíti és egyszerűsíti a meglévő eljárásokat.
A kezdeményezés célja a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek és a gyermekgyógyászati felhasználásra
szánt gyógyszerek értékelésével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások egyszerűsítése és észszerűsítése, ezáltal
csökkentve mind a vállalatok, mind a szabályozók terheit.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 114. és 168. cikke, 2022 4. negyedéve)

Az európai demokrácia megerősítése
23.

A bűncselekmények áldozatainak jogaival
kapcsolatos uniós vívmányok felülvizsgálata

A bűncselekmények áldozatainak jogaival kapcsolatos munka folytatásának átfogónak kell lennie, és azt kell előtérbe
helyeznie, hogy az áldozatok hatékonyabban tudják érvényesíteni jogaikat, ideértve a kártérítéshez való jogot és az
igazságszolgáltatáshoz való jobb hozzáférést valamennyi bűncselekmény – köztük a nemi alapú erőszak áldozatai –
számára. A bűncselekmények áldozatainak jogairól szóló irányelv értékelését követően 2022 végéig az irányelv
esetleges felülvizsgálatára vagy más jogalkotási eszközre irányuló javaslat előterjesztésére kerülhet sor. A
bűncselekmények áldozatainak jogairól szóló irányelv esetleges felülvizsgálatát nemcsak a nemi alapú erőszak
áldozataival összefüggésben, hanem az összes bűncselekmény áldozataival összefüggésben kell szemlélni. Az
értékelést és az érdekelt felekkel folytatott – ezen belül a jelenlegi és a soron következő elnökségek alatt és az
áldozatok jogaival foglalkozó platform keretében folytatott – megbeszéléseket követően világosabb képet lehetne
alkotni arról, hogy szükséges-e felülvizsgálni a bűncselekmények áldozatainak jogairól szóló irányelvet.
Az esetleges felülvizsgálat az áldozatok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének javítására irányulna. Az esetleges
felülvizsgálat különösen az áldozatok fizikai védelmét erősítő további rendelkezéseket foglalhatna magában a védelmi
határozatok kibocsátására és működésére vonatkozó minimumszabályok megállapítása révén, ideértve a vészhelyzeti
korlátozási végzéseket is. Egy másik lehetséges kiegészítés az áldozatok azon jogának megerősítésére irányulhat, hogy
tájékoztatást kapjanak a rendelkezésre álló állami kárenyhítésről. Mindazonáltal még tisztázni kell és el kell dönteni,
hogy szükség van-e a bűncselekmények áldozatainak jogairól szóló irányelv felülvizsgálatára, és ez jelenti-e a
legarányosabb eszközt azon cél eléréséhez, hogy megerősítsük az áldozatok fizikai védelmét és az áldozatoknak a
rendelkezésre álló kárenyhítésről szóló tájékoztatáshoz való jogát.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 82. cikkének (2) bekezdése, 2022 4. negyedéve)

12

Szá
m

Cím

Egyszerűsítési cél / lehetőség (a tehercsökkentési és egyszerűsítési cél rövid magyarázata)

24.

Az utazási csomagokról szóló irányelv
felülvizsgálata – a Covid19-világjárvánnyal
kapcsolatos helyzethez történő hozzáigazítás

A 2020. évi új fogyasztóügyi stratégiában és az utazási csomagokról szóló irányelv alkalmazásáról szóló 2021. évi
jelentésben bejelentetteknek megfelelően a Bizottság értékelni fogja, hogy az irányelv mindenkor biztosítja-e a szilárd
és átfogó fogyasztóvédelmet, ideértve a fizetésképtelenséggel szembeni védelmet és a Covid19-ből levont tanulságokat
is. Az értékelés figyelembe fogja venni a fenntartható és intelligens mobilitási stratégia vonatkozó intézkedéseit. Ezen
értékelés fényében 2022 végén az irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat előterjesztésére kerülhet sor.
A felülvizsgálat meg fogja vizsgálni az utazási szolgáltatásegyüttesekre, valamint az ezek és az utazási csomagok
közötti különbségtételre vonatkozó szabályok és fogalommeghatározások egyszerűsítésének vagy észszerűsítésének
lehetőségét annak érdekében, hogy az ágazat, a fogyasztók és a végrehajtó hatóságok könnyebben megállapíthassák,
mely szabályok alkalmazandók a szolgáltatások adott kombinációjára. Megvizsgálja annak lehetőségét, hogy
egyszerűsítse a tájékoztatási követelményeket a fogyasztóvédelem azonos szintjének fenntartása mellett, pontosítson
bizonyos egyéb szabályokat (pl. az önkéntes alapon igénybe vehető utalványokra vonatkozó szabályokat). és tovább
egyszerűsítse az utazási csomagokról szóló irányelvet az utasok jogairól szóló rendeletek révén.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 114. cikke, 2022 4. negyedéve)

25.

A vezetői engedélyekről szóló irányelv
felülvizsgálata

A Bizottság felül fogja vizsgálni a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelvet azzal a céllal, hogy javítsa a
közúti biztonságot és megkönnyítse a személyek szabad mozgását. Az új kezdeményezés figyelembe fogja venni a
mobilitással kapcsolatos új kihívásokat, különösen a digitális területen, és hozzá fog járulni a 2020-ban elfogadott
fenntartható és intelligens mobilitási stratégiában meghatározott uniós célkitűzések megvalósításához.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 91. cikke, 2022 4. negyedéve)

26.

A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető
közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk
határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló
irányelv felülvizsgálata

Az (EU) 2015/413 irányelv felülvizsgálata a kölcsönös segítségnyújtási és elismerési eljárások egyszerűsítése révén
segítené a tagállamokat abban, hogy megfelelőbben kivizsgálják a külföldi illetőségű gépjárművezetők által elkövetett
közúti közlekedési jogsértéseket és jobban érvényesíthessék az e jogsértésekre vonatkozó szankciókat, javítva ezáltal a
közúti közlekedésbiztonságot. Célja az adminisztratív terhek csökkentése az eljárások egyszerűsítése és digitalizálása
révén (pl. az elektronikus információcsere javításával). A felülvizsgálat megerősítené az európai gépjárművezetőkkel
szembeni egyenlő bánásmódot, függetlenül attól, hogy a járművet melyik országban vették nyilvántartásba. Emellett
hozzájárulna a vélelmezett elkövetők alapvető jogainak hatékonyabb védelméhez is.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, az EUMSZ 91. cikke, 2022 4. negyedéve)
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III. melléklet: Előterjesztett, tárgyalási szakaszban lévő kiemelt javaslatok

Szám

Teljes cím

Hivatkozási szám

Európai zöld megállapodás
1.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az (EU) 2015/1814 határozatnak a 2030-ig az uniós COM(2021) 571 final
üvegházhatásúgázkibocsátás-kereskedelmi rendszerhez tartozó piaci stabilizációs tartalékba helyezendő kibocsátási egységek mennyisége 2021/0202 (COD)
2021.7.14.
tekintetében történő módosításáról

2.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Szociális Klímaalap létrehozásáról

3.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az Unióban székhellyel rendelkező légijármű- COM(2021) 567 final
üzemeltetőkre vonatkozó piaci alapú globális intézkedés kapcsán a kibocsátáskompenzációról szóló értesítés tekintetében történő módosításáról
2021/0204 (COD)
2021.7.14.

4.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról

COM(2021) 564 final
2021/0214 (COD)
2021.7.14.

5.

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE az energiatermékek és a villamos energia uniós adóztatási keretének átszervezéséről (átdolgozás)

COM(2021) 563 final
2021/0213 (CNS)
2021.7.14.

6.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a megújuló és alacsony kibocsátású tüzelőanyagok tengeri közlekedésben
való alkalmazásáról, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról

COM(2021) 562 final
2021/0210 (COD)
2021.7.14.

7.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a fenntartható légi közlekedés egyenlő versenyfeltételeinek biztosításáról

COM(2021) 561 final
2021/0205 (COD)
2021.7.14.

8.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről, valamint a COM(2021) 559 final
2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
2021/0223 (COD)
2021.7.14.

9.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az (EU) COM(2021) 557 final
2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a megújuló energia előmozdítása 2021/0218 (COD)
tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
2021.7.14.

COM(2021) 568 final
2021/0206 (COD)
2021.7.14.
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Teljes cím

Hivatkozási szám

10.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2019/631 rendeletnek az új személygépkocsikra és az új könnyű COM(2021) 556 final
haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírásoknak az Unió fokozott éghajlatvédelmi törekvéseivel összhangban zajló 2021/0197 (COD)
megerősítése tekintetében történő módosításáról
2021.7.14.

11.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a COM(2021) 555 final
tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás- 2021/0200 (COD)
csökkentések meghatározásáról szóló (EU) 2018/842 rendelet módosításáról
2021.7.14.

12.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2018/841 rendeletnek a hatály, a megfelelési szabályok COM(2021) 554 final
egyszerűsítése, a 2030-ra vonatkozó tagállami célértékek meghatározása, továbbá a földhasználati, erdőgazdálkodási és mezőgazdasági ágazat 2021/0201 (COD)
klímasemlegességének 2035-ig történő közös megvalósítására irányuló kötelezettségvállalás tekintetében, valamint az (EU) 2018/1999 rendeletnek 2021.7.14.
az ellenőrzés, a jelentéstétel, az előrehaladásra vonatkozó nyomon követés és a felülvizsgálat javítása tekintetében történő módosításáról

13.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedésnek az uniós gazdaság egészére COM(2021) 552 final
vonatkozó kibocsátáscsökkentési célhoz való hozzájárulása tekintetében történő módosításáról és egy piaci alapú globális intézkedés megfelelő 2021/0207 (COD)
végrehajtásáról
2021.7.14.

14.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli COM(2021) 551 final
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv, az üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez piaci 2021/0211 (COD)
stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről szóló (EU) 2015/1814 határozat és az (EU) 2015/757 rendelet módosításáról
2021.7.14.

15.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról, COM(2020) 824 final
valamint a 347/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (A transzeurópai energetikai infrastruktúráról szóló rendelet felülvizsgálata)
2020/0360 (COD)
2020.12.15.

16.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2018/1139 rendeletnek az Európai Unió Repülésbiztonsági COM(2020) 577 final
Ügynökségének az egységes európai égbolt teljesítmény-felülvizsgálati szerveként való működésre vonatkozó képessége tekintetében történő 2020/0264 (COD)
2020.9.22.
módosításáról

17.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 768/2005/EK, COM(2018) 368 final
az 1967/2006/EK és az 1005/2008/EK tanácsi rendelet és az (EU) 2016/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet halászati ellenőrzések 2018/0193 (COD)
tekintetében történő módosításáról
2018.5.30.

18.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egységes európai égbolt végrehajtásáról (átdolgozás)

COM(2013) 410 final
2013/0186 (COD)
2013.6.11.
COM(2020) 579 final
2020.9.22.
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19.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az COM(2013) 130 final
utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légifuvarozók 2013/0072 (COD)
felelősségéről szóló 2027/97/EGK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításáról
2013.3.13.

20.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes
szabályairól

COM(2011) 827 final
2011/0391 (COD)
2011.12.1.

A digitális korra felkészült Európa
21.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok COM(2021) 547 final
harmonizációjáról szóló 2014/53/EU irányelv módosításáról
2021/0291 (COD)
2021.9.23.

22.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 910/2014/EU rendeletnek az európai digitális személyazonosság keretének COM(2021) 281 final
létrehozása tekintetében történő módosításáról
2021/0136 (COD)
2021.6.3.

23.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a belső piacot torzító külföldi támogatásokról

COM(2021) 223 final
2021/0114 (COD)
2021.5.5.

24.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mesterséges intelligenciára vonatkozó harmonizált szabályok (a
mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály) megállapításáról és egyes uniós jogalkotási aktusok módosításáról

COM(2021) 206 final
2021/0106 (COD)
2021.4.21.

25.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gépipari termékekről

COM(2021) 202 final
2021/0105 (COD)
2021.4.21.

26.

Javaslat A TANÁCS RENDELETE a közös vállalkozásoknak a Horizont Európa keretében történő létrehozásáról

COM(2021) 87 final
2021/0048 (NLE)
2021.2.23.

27.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról
(digitális piacokról szóló jogszabály)

COM(2020) 842 final
2020/0374 (COD)
2020.12.15.

28.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a digitális szolgáltatások egységes piacáról (digitális szolgáltatásokról szóló COM(2020) 825 final
jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosításáról
2020/0361 (COD)
2020.12.15.
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29.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az Unió egész területén magas szintű kiberbiztonságot biztosító
intézkedésekről, valamint az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről

COM(2020) 823 final
2020/0359 (COD)
2020.12.16.

30.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai adatkormányzásról (Adatkormányzási rendelet)

COM(2020) 767 final
2020/0340 (COD)
2020.11.25.

31.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/43/EK, a 2009/65/EK, a 2009/138/EU, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, COM(2020) 596 final
a 2014/65/EU, az (EU) 2015/2366 és az (EU) 2016/2341 irányelv módosításáról
2020/0268 (COD)
2020.9.24.

32.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a pénzügyi ágazat digitális működési rezilienciájáról és az 1060/2009/EK, a COM(2020) 595 final
648/2012/EU, a 600/2014/EU, valamint a 909/2014/EU rendelet módosításáról (DORA)
2020/0266 (COD)
2020.9.24.

33.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti COM(2020) 594 final
rendszeréről
2020/0267 (COD)
2020.9.24.

34.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kriptoeszközök piacairól és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról
(MICA)

35.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) COM(2019) 208 final
kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet 2019/0101 (COD)
módosításáról
2019.6.14.

36.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a
személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet)

COM(2020) 593 final
2020/0265 (COD)
2020.9.24.

COM(2017) 10 final
2017/0003 (COD)
2017.1.10.

Emberközpontú gazdaság
37.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2009/138/EK irányelvnek az arányosság, a felügyelet minősége, a COM(2021) 581 final
jelentéstétel, a hosszú távú garanciákra vonatkozó intézkedések, a makroprudenciális eszközök, a fenntarthatósági kockázatok, a csoportszintű és a 2021/0295 (COD)
határokon átnyúló felügyelet tekintetében történő módosításáról
2021.9.22.

38.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a biztosítók és viszontbiztosítók helyreállítását és szanálását célzó
keretrendszer létrehozásáról, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2009/138/EK és az (EU) 2017/1132 irányelv, valamint az 1094/2010/EU és a
648/2012/EU rendelet módosításáról

COM(2021) 582 final
2021/096 (COD)
2021.9.22.
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Szám

Teljes cím

Hivatkozási szám

39.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az általános vámkedvezményrendszer alkalmazásáról és a 978/2012/EU COM(2021) 579 final
európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2021/0297 (COD)
2021.9.22.

40.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való COM(2021) 423 final
felhasználásának megelőzése érdekében a tagállamok által létrehozandó mechanizmusokról és az (EU) 2015/849 irányelv hatályon kívül 2021/0250 (COD)
helyezéséről
2021.7.20.

41.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a pénzátutalásokat és egyes kriptoeszköz-átutalásokat kísérő adatokról COM(2021) 422 final
(átdolgozás)
2021/0241 (COD)
2021.7.20.

42.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatóságának COM(2021) 421 final
létrehozásáról, valamint az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról
2021/0240 (COD)
2021.7.22.

43.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való COM(2021) 420 final
felhasználásának megelőzéséről
2021/0239 (COD)
2021.7.20.

44.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai zöldkötvényekről

COM(2021) 391 final
2021/0191 (COD)
2021.7.6.

45.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2013/34/EU irányelvnek, a 2004/109/EK irányelvnek, a 2006/43/EK
irányelvnek és az 537/2014/EU rendeletnek a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolás tekintetében történő módosításáról

COM(2021) 189 final
2021/0104 (COD)
2021.4.21.

46.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről

COM(2020) 682 final
2020/0310 (COD)
2020.10.28.

47.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai uniós egyablakos vámügyintézési környezet létrehozásáról és a
952/2013/EU rendelet módosításáról

COM(2020) 673 final
2020/0306 (COD)
2020.10.28.

48.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a hitelgondozókról, a hitelfelvásárlókról és a biztosítékok érvényesítéséről

COM(2018) 135 final
2018/0063A (COD)
2018/0063B (COD)
2018.3.14.
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49.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK
rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról

50.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 806/2014/EU rendeletnek az európai betétbiztosítási rendszer létrehozása COM(2015) 586 final
érdekében történő módosításáról
2015/0270 (COD)
2015.11.24.

COM(2016) 815 final
2016/0397 (COD)
2016.12.14.

Európa globális szerepének erősítése
51.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső COM(2012) 124 final
közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való 2012/0060 (COD)
hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról
2012.3.21.

Az európai életmód előmozdítása
52.

Javaslat A TANÁCS RENDELETE az uniós szintű népegészségügyi szükséghelyzet esetén a válság szempontjából releváns egészségügyi
ellenintézkedések ellátását biztosító intézkedések keretéről

53.

Javaslat A TANÁCS RENDELETE a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és COM(2021) 278 final
2021/0140 (CNS)
működéséről, valamint az 1053/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
2021.6.2.

54.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése COM(2021) 96 final
érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező 2021/0046 (COD)
tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról szóló (EU) 2019/816 rendeletnek, valamint az uniós 2021.3.2.
információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a
migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/818 rendeletnek
a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetése céljából történő módosításáról

55.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájáról

56.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2016/794 rendeletnek az Europol magánfelekkel folytatott COM(2020) 796 final
együttműködése, a személyes adatoknak az Europol által a nyomozások támogatása érdekében végzett kezelése, valamint az Europol kutatásban és 2020/0349 (COD)
innovációban betöltött szerepe tekintetében történő módosításáról
2020.12.9.

57.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi COM(2020) 791 final
együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról szóló (EU) 2018/1862 rendeletnek a 2020/0350 (COD)
figyelmeztető jelzések Europol általi bevitele tekintetében történő módosításáról
2020.12.9.

COM(2021) 577 final
2021/0294 (NLE)
2021.9.16.

COM(2020) 829 final
2020/0365 (COD)
2020.12.16.
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58.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és az 1082/2013/EU COM(2020) 727 final
határozat hatályon kívül helyezéséről
2020/0322 (COD)
2020.11.11.

59.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról
szóló 851/2004/EK rendelet módosításáról

COM(2020) 726 final
2020/0320 (COD)
2020.11.11.

60.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Gyógyszerügynökség által a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök tekintetében a válsághelyzetekre való felkészültség és a válságkezelés terén betöltött szerep megerősítéséről

COM(2020) 725 final
2020/0321 (COD)
2020.11.11.

61.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a migrációs és menekültügyi válsághelyzetek és vis maior helyzetek
kezeléséről

COM(2020) 613 final
2020/0277 (COD)
2020.9.23.

62.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének
bevezetéséről, valamint a 767/2008/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240 és az (EU) 2019/817 rendelet módosításáról

COM(2020) 612 final
2020/0278 (COD)
2020.9.23.

63.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a menekültügy és a migráció kezeléséről, valamint a 2003/109/EK tanácsi
irányelv és az (EU) XXX/XXX rendeletre [Menekültügyi és Migrációs Alap] irányuló javaslat módosításáról

COM(2020) 610 final
2020/0279 (COD)
2020.9.23.

64.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak
visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (átdolgozás)

COM(2018) 634 final
2018/0329 (COD)
2018.9.12.

65.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai COM(2016) 468 final
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2016/0225 (COD)
2016.7.13.

66.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unión belüli nemzetközi védelemre vonatkozó közös eljárások
létrehozásáról, valamint a 2013/32/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről

COM(2016) 467 final
2016/0224 (COD)
2016.7.13.
COM(2020) 611 final
2020.9.23.
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67.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi COM(2016) 466 final
védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem 2016/0223 (COD)
tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2016.7.13.
2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról

68.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok
megállapításáról (átdolgozás)

COM(2016) 465 final
2016/0222 (COD)
2016.7.13.

69.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE [az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és
eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a
jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a
tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről (átdolgozás)

COM(2016) 272 final
2016/0132 (COD)
2016.5.4.
COM(2020) 614 final
2020.9.23.

Az európai demokrácia megerősítése
70.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a fogyasztói hitelekről

71.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az általános termékbiztonságról, 1025/2012/EU európai parlamenti és COM(2021) 346 final
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül 2021/0170 (COD)
helyezéséről
2021.6.30.

72.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása COM(2021) 93 final
elve alkalmazásának a bérek átláthatósága és végrehajtási mechanizmusok révén történő megerősítéséről
2021/0050 (COD)
2021.3.4.

73.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a jogi képviselőknek a büntetőeljárásban bizonyítékok összegyűjtése
céljából történő kinevezéséről szóló harmonizált szabályok meghatározásáról

COM(2018) 226 final
2018/0107 (COD)
2018.4.18.

74.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és
megőrzésre kötelező európai határozatokról

COM(2018) 225 final
2018/0108 (COD)
2018.4.18.

75.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek COM(2012) 614 final
közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről
2012/0299 (COD)
2012.11.14.

COM(2021) 347 final
2021/0171 (COD)
2021.6.30.
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Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra COM(2008) 426 final
való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról
2008/0140 (CNS)
2008.7.2.
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IV. melléklet: Visszavonandó javaslatok3

Szá
m

Hivatkozási szám

Cím

A visszavonás okai

Emberközpontú gazdaság
1.

COM(2020) 446 final
2020/0109 (APP)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves Elavult: a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves
pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet módosításáról
pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom
tanácsi rendelet 2020 vége óta nem alkalmazandó

2.

COM(2020) 404 final
2020/0106 (COD)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2015/1017 Elavult: a többéves pénzügyi keret (2021–2027) / a
rendeletnek a Fizetőképesség-támogatási Eszköz létrehozása tekintetében történő Next Generation EU megállapodás összefüggésében
módosításáról

Európa globális szerepének erősítése
3.

COM(2020) 461 final
2020/0110 (COD)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a humanitárius
segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

Elavult: a többéves pénzügyi keret (2021–2027) / a
Next Generation EU megállapodás összefüggésében

4.

COM(2020) 407 final
2020/0107 (COD)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Elavult: a többéves pénzügyi keret (2021–2027) / a
Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap Next Generation EU megállapodás összefüggésében
létrehozásáról szóló (EU) 2017/1601 rendelet módosításáról

5.

COM(2019) 125 final
2019/0070 (COD)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az uniós polgári Elavult: a tartalmat hatályon kívül helyezte az uniós
védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU
módosításáról
európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról
szóló COM(2020) 220

Az európai életmód előmozdítása
6.

3

COM(2014) 340 final
2014/0173 (COD)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 883/2013/EU,
Euratom rendeletnek az eljárási garanciák ellenőre hivatalának létrehozása tekintetében
történő módosításáról

Elavult: a tartalmat hatályon kívül helyezte a
883/2013/EU, Euratom rendeletet (OLAF-rendelet)
módosító, 2020 decemberében elfogadott (EU,
Euroatom) 2020/2223 rendelet

A jegyzék azokat a függőben lévő jogalkotási javaslatokat tartalmazza, amelyeket a Bizottság hat hónapon belül vissza kíván vonni.
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V. melléklet A hatályon kívül helyezendő jogszabályok listája

Szám
1.

Szakpolitikai
terület
Energia

Cím

A hatályon kívül helyezés oka

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 106/2008/EK RENDELETE Ez a rendelet az „Energy Star” címkézésről szóló, 2018-ban lejárt EU–USA
(2008. január 15.) az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi megállapodáshoz kapcsolódik.
energiahatékonysági címkézési programról
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